
CRESÇA 2
Aprenda a Como 
Crescer Espiritualmente

Cresça 2 – Aprenda a Como Crescer Espiritualmente 

•	  Nesse curso conheceremos as disciplinas espirituais que levam um cristão a 
se tornar forte e maduro na fé.



AULA 5
Orando a Deus

Aula 5: Orando a Deus 

Introdução: 

Colossenses 4:12 Epafras está sempre batalhando por vocês em oração, para que 
como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a 
vontade de Deus.


•	  A palavra “batalhando” nesse versículo quer dizer, literalmente, lutar, 
combater.


Perguntas: 

•	 Qual a associação entre oração e batalha, orar e batalhar? O que você acha 
dela?


•	  Pelo que nós poderíamos batalhar em nossas orações?



Oração

Oração 

•	  O dicionário Webster define a palavra oração primeiramente como ato de 
comunhão com Deus, e depois como petição reverente feita a Deus.


•	  Oração é um diálogo íntimo entre Pai e filho. A petição, embora também 
importante, é o resultado da nossa comunhão com ele.


•	  Apesar de oração ser, simplesmente, comunicar-se com Deus, a Bíblia nos 
ensina que a oração eficaz segue algumas orientações e requisitos, tais como:

	 -	 Orar de acordo com a vontade de Deus.

	 -	 Pedir em nome de Jesus.


•	  Assim, para aprendermos a orar, é necessário que estudemos a Palavra de 
Deus.


•	  Estudar a Palavra de Deus, portanto, é a primeira disciplina no quarto de 
escuta


•	  Permitir que Deus fale a nós primeiro, influenciará nossa escolha do que 
dizer a ele.



“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais 
do que tudo o que pedimos ou pensamos, de 
acordo com o seu poder que atua em nós, a ele 
seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas 
as gerações, para todo o sempre! Amém!

-Efésios 3:20-21

Deus está pronto a responder nossas orações 

Exercícios (p.59): 

Leia Efésios 3:20-21 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o 
que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele 
seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o 
sempre! Amém!


Perguntas: 

•	 O que esse texto diz a respeito da capacidade de Deus em responder nossas 
orações?


•	  O que você está pedindo que Deus faça em sua vida neste momento? Você 
crê que ele responderá?



      “Buscai o Senhor 
    enquanto se 
 pode achar,...

     ...invoque-o 
  enquanto está perto”

Isaias 55.6

RELÓGIO DE ORAÇÃO

Relógio de oração 

•	 No intuito de orientar o momento de oração, a Central produziu o relógio de 
oração.



COMO USAR:

"Vocês não puderam 
vigiar comigo nem 

por uma hora?” 
Mateus 26.40
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Por meio de 12 momentos de oração, 
este relógio tem como objetivo discipliná-lo a 

orar pelo menos 1 hora por dia, 
de maneira abrangente e dinâmica. 

Por meio de 12 momentos de oração, 
este relógio tem como objetivo discipliná-lo a 

orar pelo menos 1 hora por dia, 
de maneira abrangente e dinâmica.

Não o utilize como uma fórmula, 
mas como estratégia para moderar o 

seu tempo diário de oração.  

Relógio de oração 

COMO USAR


•	 Por meio de 12 momentos de oração, este relógio tem como discipliná-lo a 
orar pelo menos 1 hora por dia, de maneira abrangente e dinâmica.


•	 Não o utilize como uma fórmula, mas como estratégia para moderar o seu 
tempo diário de oração.



Entregue a Deus a

 sua vida e todas as

 situações

 cotidianas. Lance 

sobre Ele toda a 

sua ansiedade.

Peça ao Senhor que mostre os pecados presentes em sua vida e confesse-os a ele.
Coloque seus alvos 

diante de Deus e 

permita-se ser 

moldado pela 

vontade dele.
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administrativa 
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saúde da Célula e

pela muliplicação

anual

Peça a Deus que 

lhe dê amor, 

compaixão e 

estratégias para 

alcançar os 

perdidos. 

Leia um capítulo  da Bíblia.
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Expresse
 o seu 

amor a Deus, 

reconhecendo

sua santidade,

bondade e amor.

Dinâmica Divida a turma em grupos e peça que eles orem uns pelos outros usando 
de 2 a 4 momentos de oração. 

MOMENTOS DE ORAÇÃO 

1. Louvor Exalte ao Senhor Criador pelo que Ele é. Cante louvores a Ele.


2. Adoração Expresse o seu amor a Deus, reconhecendo  sua santidade, bondade 
e amor. 

3. Consagração e entrega Entregue a Deus a sua vida e as situações cotidianas. 
Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. 

4. Confissão de pecado Peça ao Senhor que mostre os seus pecados presentes 
em sua vida e confesse-os a Ele. 

5. Pedidos pessoais Coloque os seus alvos diante de Deus e permita-se ser 
moldado pela vontade dele. 

6. Pela família Apresente a vida de seus familiares e seus respectivos pedidos 
diante de Deus. 

7. Pela igreja Ore pelos seus líderes, pastores e pela parte administrativa da igreja. 

8. Pela célula Ore por cada membro, pela saúde da célula e pela multiplicação 
anual. 

9. Salvação de amigos Peça a Deus que lhe dê amor, compaixão e estratégias 
para alcançar os perdidos. 

10. Leitura da palavra Leia um capítulo da bíblia. 



Deus está pronto

nossas orações
a responder

Deus está pronto a responder nossas orações 

•	  Ao revelar sua intenção de responder, Deus nos encoraja a orar.


•	  Uma das primeiras diretrizes para uma oração eficaz é saber que Deus 
deseja responder.


•	  Deus não apenas ouve nossas orações, ele também deseja responde-las.


•	  Por causa do que Jesus fez por nós, podemos nos aproximar do trono da 
graça com confiança, sabendo que nossas orações serão ouvidas e atendidas 
conforme o seu propósito (cf. Hb 4:16).


Hebreus 4:16 Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a 
fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento 
da necessidade.


A porta de Deus sempre está aberta.



João 14:13-14
João 15:7

João 16:23-24
Mateus 7:11
Mateus 6:10

Deus está pronto a responder nossas orações 

•	 Ao longo dos Evangelhos, Jesus revelou o quanto o Pai deseja responder 
nossas orações:


João 14:13-14 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja 
glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.


João 15:7 Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido.


João 16:23-24 Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro 
que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não 
pediram nada em meu nome. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja 
completa.


Mateus 7:11 Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus 
filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que 
lhe pedirem!


Exercícios (p.61): 

Leia Mateus 6:10 Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como 
no céu.


Perguntas: 

•	 De acordo com esse último versículo, o que deve direcionar as nossas 
orações?


•	  Como você pode saber se está orando de acordo com a vontade de Deus?



Esta é a confiança que 
temos ao nos aproximarmos 
de Deus: se pedirmos 
alguma coisa de acordo 
com a vontade de Deus, 
ele nos ouvirá. E, se 
sabemos que ele nos ouve 
em tudo o que pedimos, 
sabemos que temos 
o que dele pedimos.

-Efésios 3:20-21

Orando de acordo com a vontade de Deus 

O apóstolo João escreveu em 1João 5:14-15 Esta é a confiança que temos ao nos 
aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de 
Deus, ele nos ouvirá. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, 
sabemos que temos o que dele pedimos.


•	  Nem todos os nossos pedidos estão de acordo com a vontade de Deus.


•	  Uma das razões principais para a leitura e meditação na Palavra no quarto 
de escuta, é ter certeza de que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de 
Deus.


•	  Muitas vezes, simplesmente diremos: “Seja feita a tua vontade”. Ou 
podemos sentir que ele está nos direcionando a orar fervorosamente em alguma 
direção específica.


•	  Quando cremos que estamos orando de acordo com a vontade de Deus, as 
dúvidas desaparecem.


•	  Quando você sabe que está orando de acordo com a vontade de Deus, 
você se sentirá motivado a prosseguir, sabendo que Deus concederá a você o que 
você pediu.


•	 Dedicar tempo na presença de Deus vai ajuda-lo a discernir o 
direcionamento específico que ele está dando a você. Na medida em que você 
estuda a Palavra, medita em suas promessas, adora em sua presença e ouve a sua 
voz, ele revelará a você o plano específico preparado para a sua vida.



Intercessão

Intercessão 

•	 A oração intercessora é um pedido sério feito a Deus em favor de outras 
pessoas.


Exercícios (p.63): 

•	 Pense em um bom amigo que necessita conhecer a Jesus.


•	  Comece a orar diariamente pela salvação dele, crendo que o Espírito Santo 
estará trabalhando na vida dele.


-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-


•	  A oração no quarto de escuta não deve apenas edificar a nós mesmo, e 
atender somente às nossas próprias necessidades.


•	  Deus deseja que entremos no campo de batalha e oremos fervorosamente 
por outras pessoas.


•	  Tenha em mente que a intercessão é um trabalho duro e que exige 
persistência.



Faça uma
lista

IAN MARCO

DESIREE

JU

DUDUCLARA

ANACRIS
BETH

Intercessão 

•	 É bom fazer uma lista de oração e intercessão, anotando sobre o que você 
vai orar. Procure então anotar as respostas que Deus dará.


•	  As Escrituras nos dão muitos exemplos de intercessão:


	 -	 Jó intercedeu por seus amigos, e o Senhor o fez prosperar novamente 
(Jó 42.10).


	 -	  Abraão intercedeu em favor de seu sobrinho Ló, que vivia em 
Sodoma. Ele pediu a Deus para poupar seu sobrinho e ser misericordioso com ele 
(Gênesis 18.16-33).


	 -	  Moisés intercedeu pelo povo, que enfrentava um julgamento de Deus, 
Moisés apelou a Deus para que ele agisse mais com misericórdia do que com 
julgamento (Êxodo 32.9-14).


	 -	  Samuel reconheceu sua responsabilidade de orar pelo povo de Deus. 
Ele até considerou que não fazer isso seria um pecado.

1Samuel 12:23 E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por 
vocês.


	 -	  Jesus Cristo intercedeu por seus discípulos.

João 17:9,11 Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles 
que me deste, pois são teus [...] Pai santo, protege-os em teu nome, o nome que 
me deste, para que sejam um, assim, como somos um.


Exercícios (p.64): 

•	 Faça uma lista com os nomes das pessoas que necessitam da sua 



Apresentação do vídeo 

•	 Vamos montar um quarto de guerra!


(próximo slide) 
Vídeo Quarto de guerra



Vídeo Quarto de guerra 3min



desista!
Não

Não desista 

•	 As suas orações podem, e farão, diferença.


•	  Jesus disse, na oração do Pai Nosso, Mateus 6:10 Seja feita a tua vontade, 
assim, na terra como no céu.


•	  O combustível para a intercessão é pedir que a vontade de Deus seja feita.


A história de George Mueller 

•	  George Mueller orou a vida inteira por cinco amigos para que eles 
conhecessem a Jesus Cristo.


•	  O primeiro veio a Cristo depois de cinco anos. Nos dez anos seguinte, 
outros dois receberam a Jesus.


•	  Mueller orou constantemente, por mais de vinte e cinco anos, e finalmente o 
quarto homem foi salvo.


•	  Pelo quinto amigo, ele orou até o momento de sua morte, e esse também 
veio a Cristo alguns meses depois que Mueller partiu.


•	  Por esse último amigo, Mueller orou por quase cinquenta e dois anos.



As pessoas 
podem recusar 

nosso amor  
ou rejeitar  

as nossas 
palavras,  

mas não tem 
defesa contra 

nossas orações.
Rick Warren



principais
Pontos

Pontos Principais: 

•	  Deus usa a oração para nos transformar; ele deseja que oremos de acordo 
com a sua vontade.


•	  Podemos orar com confiança quando sabemos que estamos orando de 
acordo com a vontade de Deus.


•	  Intercessão é orar a Deus em favor de outra pessoa.



Para
casa

Para Casa (p.65): 

•	 Memorize Colossenses 4:2 Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam 
agradecidos.


•	  Encontre um versículo na Bíblia para confirmar um pedido de oração 
específico. Isso vai ajuda-lo a orar com mais fervor e confiança, por saber que está 
orando de acordo com a vontade de Deus.


•	  Na medida em que você orar pedindo a Deus para trabalhar em sua própria 
vida, lembre-se de anotar essas mudanças em um diário.


•	  Faça uma lista com os nomes das pessoas pelas quais você quer interceder.


